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Текст: Евгения Станчева | Снимки: личен архив на Надя Сурел
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О Парченца цветен уют 
от една българка в Усти над Лабем

Да опиташ да опишеш Надя Су-
рел – Новотна е, като някой да 
ти каже: „Вземи тази торбич-
ка, пълна с безброй мидички 
и цветни морски камъчета и 
си избери само три от тях!“. Тя 
е стихия, пламенна и горяща, 
огнена и земна. Надя Сурел 
е събрала в себе си синьото и 
вълшебното от морето и по-
лъха на планината. Донесла е 
в Чехия толкова много неща 
от родната България, че може 
тук да направи музей.

Точно поради тази при-
чина интервюто с Надя 
Сурел се проведе по един 
изключително нетра-
диционен начин – първо 

започна с покана за присъствие на 
откриването на нейното Арт-сту-
дио, след това среща на кафе, много 
разговори, планиране на следваща 
среща, защото работният й график 
е изключително натоварен, интервю 
с чаша ароматно кафе в уютното 
студио, допълнителни въпроси, зада-
вани по телефона и чрез интернет, 
после последва среща със семейство-
то й… и така се оказа, че събрах ма-
териал, колкото за една цяла книга. 
Но истината е, че за да разкажеш за 
личност, като нея, не можеш прос-
то да употребиш 2-3 стандартни 
изречения. Надя Сурел е като цве-
тен калейдоскоп – пъстра и мно-
гопластова. Тя може да претворява 
пространства, да рисува, да прави 
стъклото красиво и цветно и още, и 
още толкова много. Ще си помисли-
те, че искам да Ви запозная с някой 
илюзионист – не! Надя Сурел е тво-
рец, вълшебник, магьосник, тя може 
да сбъдва мечти, или пък ако нямате 
конкретна мечта, тя ще Ви накара 
да се размечтаете – ще седне и ще по-
мечтае с Вас, ще Ви потопи в чудния 

свят на багри, материали и струк-
тури, ще Ви покаже всички нюанси на 
цветовете, всички форми на краси-
вото и уютното. Тя е от онези хора, 
които с таланта си правят живота 
по-красив, по-уютен, по-удобен. И тя 
самата е като картина, най-краси-
вата девойка от платната на Май-
стора. Най-светлото в мрачните ни 
дни – съчетала в себе си красотата 
на българката и интелигентността 
на европейска дама. 

– Коя е Надя Сурел? Художник, 
интериорен дизайнер, творец, човек 
на изкуството? Разкажете ни повече 
за себе си!

– Приемам себе си за съвсем обик-
новен човек – българка съм, имам се-
мейство, съпруг Михал Новотни и две 
прекрасни дъщери – Ема на 15 г. и Теа 
на 8 г. Живеем в Усти над Лабем, Чехия. 
Имам брат в България и роднини, кои-
то са в двата края на родината – тези по 
бащина линия са морски чеда, а тези по 
майчина са устроили живота си в жи-
вописните поли на Витоша. Родителите 
ми са творци, художници, баща ми е 
виден български дърворезбар, а майка 
ми е ръководител на школа по рисува-
не за деца в Бургас, брат ми е известен 
преподавател в Националната худо-
жествена академия „Н. Павлович“ – гр. 
София, сценограф и художник. Смя-

там, че пътят ми на творец е предопре-
делен – първо от генетичната обусло-
веност, средата, в която съм израснала. 
Често се шегувам, че за моя творчески 
порив е помогнало и списание „Сла-
вейче“, защото, когато бях седемго-
дишна, там бе публикувана първата ми 
рисунка. Ето така започна моят творче-
ски път, а аз реших, че, когато порасна, 
искам да бъда художник. Години след 
това завърших Средно художествено 
училище в Бургас, висше образование 
в Национална художествена академия, 
гр. София със специалност „Текстил“ 
и ето ме сега – художник на простран-
ства, защото се оказа, че платното ми е 
твърде тясно и реших да изляза от него. 
Към днешна дата проектирам прос-
транства на жилища, офиси, магазини, 
ресторанти и още. Аз не си позволявам 
да се рамкирам, за мен изкуството е на-
всякъде и във всичко. 

Не мога да дам една дефиниция за 
себе си, откривам се във всичко, което 
изброихте – аз съм и художник, и ди-
зайнер, и творец. Творбите ми сами 
очертават пътя ми на развитие. Ве-
роятно очаквате да бъда много по-де-
тайлна в отговора си, но аз съм човек 
на изкуството и като такъв, съм преди 
всичко човек на действието. Опитвам 
се да улавям красотата, да изработ-
вам нещо, да претворявам мечтите на 



17брой 4/2016

ТА
Л

А
Н

Т И
 ТВ

О
РЧ

ЕС
ТВ

О

клиентите си в реалност, в предмети. 
Всичко това за мен е изкуството, а 
оригиналността е въпрос на стил. Аз 
живея с изкуството и то живее в мен, 
чрез мен – просто сме в една хармо-
нична симбиоза. 

– Кое предначерта да из-
вървите пътя от морето и 
Странджа до Чехия?

– Любовта естествено – 
отговаря с усмивка Надя и 
започвайки да разказва за съ-
пруга си, очите й грейват. Лю-
бовта ни припламна преди 15 
години, а сякаш беше вчера. 
С Михал се видяхме за първи 
път в село Българи на един 
нестинарски обреден танц, 
който започна с литургия в 
местната църква. Винаги съм смятала, 
че нашето запознанство е мистично, а 
топлината на жаравата грее и до днес в 
нас. Той носеше големи фотоапарати – 
тогава работеше за списание с географ-
ска насоченост. Беше в България, за да 
направи снимки на нестинарите, да за-
печата късчета от България, а се случи 
така, че си взе една автентична българ-
ка за съпруга. 

Още с първото виждане, вътрешно 
почувствах, че това ще бъде Той, онзи 
човек, с когото ще остарея. Същият ден 
се запознахме чрез наш общ приятел и 
го поканих в моето родно село – Ясна 
поляна, за да снима невероятната при-
рода. Той остана запленен от язовира, 
странджанската зеленика – български 
ендемит, растящ единствено 
в този край на България, ин-
тересната експозиция от дър-
вени склуптури и още, и още 
толкова много. В последствие 
разбрах, че освен всичко е на-
правил и безброй снимки на 
мен самата. 

Три месеца след запоз-
нанството ни, Михал ме 
покани да посетя Чехия – 
дойдох и останах. Тук създа-
дохме семейство и две чудес-
ни дъщери. Тук осъществих 
мечтата си да имам свое творческо 
място – студиото.

Съпругът ми и децата обожават 
България – говорят български език, 
той пее македонски песни, харесват 
българската кухня и всяка година, 
въпреки натоварения професионален 
график и на двама ни, намираме вре-
ме да погостуваме в България. Оттам 
аз винаги си нося много българско, 

както обичам да казвам – освен тради-
ционните храни, си вземам и коренче-
та здравец от бабиния двор. 

Може би е добре да разкажа на чи-
тателите, че когато гостувах в дома 

на Надя Сурел, тя ме покани да изпи-
ем кафето в градината, която изо-
билства от български цветя и билки, 
а от ръцете на баща й е изградена ти-
пична българска пещ. Благодарение на 
тънкия си усет за хармония, госпожа 
Сурел е успяла да съчетае в едно чеш-
ката природата с донесената шепич-
ка пъстра България. 

– Как смятате – може ли да се на-
прави паралел между изкуството в 
България и това в Чехия? Какви са 
възможностите за реализация на 
един творец?

– Винаги съм твърдяла, че творе-
цът е гражданин на света, изкуството 
преминава всички граници, то е пре-
минало през епохите именно, защото 

е уникално. Смятам, че всеки творец е 
уникален и се нуждае от т. нар. „преза-
реждане“ с нови емоции и енергия. Аз 
получавам всичко това от пътувания 
до България, където попивам дъха 
на здравец и странджанската зеле-
ника, шепота на гората и полъха на 
морето, но обичам да пътуваме и до 
други дестинации, за да черпя идеи. 
Според мен изкуството не може да се 

постави в рамка, да се ограничи, то е 
полет и свобода. 

А колкото до паралела между из-
куството тук, в Чехия, и това в Бълга-
рия – да, може би, в чисто финансов 

аспект, има разлики. Когато 
хората нямат средства да 
задоволяват ежедневните си 
битови потребности, едва ли 
ще имат очи за изкуството, 
но пък от друга страна ние, 
българите, сме една много 
талантлива нация и умеем да 
откриваме красотата нався-
къде около нас. 

– Ще ни разкажете ли 
малко повече за Вашето 
арт-студио? Как се стигна 
до реализацията на идеята 

и дълъг ли беше пътят към нея? 
– Да, колкото и травиално да звучи 

– пътят е дълъг; в моя случай цели 15 г.
Дойдох в Чехия с мечтата за свое 

творческо място, за артистично кътче, 
където да мога да работя; да излагам 
мостри; да имам богата каталогова 
база; да осъществявам срещи с клиен-
ти и с други творци от всички сфери 
на изкуството; да обсъждам нови про-
екти и т.н. Нуждаех се от пространство 
достатъчно голямо, за да побере всичко 
това на едно място. Най-важното – ис-
ках да има огромна масивна маса, вър-
ху която пространствено да се нареди 
пъзела на всеки проект, да се съчетават 
стилове, материи, материали… прос-
то на всичко да може да се придаде 

възможно най-реалният об-
раз, защото едно е да видиш 
проекта на монитора, между 
пикселите, а съвсем различ-
но е да пипнеш, да усетиш 
материята, да видиш неща-
та в реален вариант. И ето, 
след 15 години моята мечта 
е факт, въпреки, че проце-
сът за реализацията на една 
такава идея е изпитание за 
всеки творец. В началото е 
едно малко зрънце, след това 
го обличам в много идеи, 

избистряне на концепцията, нами-
ране на съмишленици – тук искам да 
отворя една голяма скоба и да кажа, 
че Михал, съпругът ми, е творецът в 
сянка, той е графичният дизайнер, 
който е ангажиран с изготвянето на 
3D проекти и компютърна визуализа-
ция на идеите. За мое огромно щастие 
имам съмишленик, в лицето на Ми-
хал, който освен всичко, което казах е 

Семейна снимка

Домашен уют
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и най-големият ми критик и коректив. 
Той винаги успява да ми покаже, ако 
някъде не съм на прав път или имам 
колебания. Много важно е във всяко 
начинание до нас да има правилните 
хора, които ни вдъхват увереност и 
подкрепа. Творчеството е преди всич-
ко прецизност и търпение. 

Нуждата от собствено студио бе 
допълнена и от динамичните про-
мени в глобален мащаб и непре-
къснато откриващите се нови идеи 
и възможности. 

И след всичко това, на 15.04.2016 г. 
бе официалният дебют на моето „тре-
то дете“, както наричам самата аз сту-
диото си. Избрах рождената си дата, за 
откриването на Nadia Surel Studio, за-
щото всичко това е продължение и от-
ражение на мен самата. Обичам тази 
дата, обичам живота и по този начин 
го отбелязах, „почетох“ и отпразну-
вах, заедно с 200 гости – близки, при-
ятели, колеги и хора на изкуството, 
които дойдоха и се забавляваха. Сред 
тях бяха моят дългогодишен прия-
тел, бившият чешки посланик Петър 
Поспихал (Petr Pospichal); председа-
телят на Българското културно-про-
светно сдружение – господин Янчо 
Янев и членове на организацията.

Студиото в момента се състои от 
две помещения – едното е работно 
място и ателие, а другото е царство на 
мостри и каталози от текстил, керами-
ка, подови настилки, стъкло и всичко 
онова, което е необходимо за „облича-
нето“ на един интериор. Моята сбъд-
ната мечта е и арена на творци, където 
освен свои творби и художествени 
предмети, се представят картини и на 
други автори.

Със създаването на това простран-
ство осъществих една мечта, но този 
акт е и логично развитие на положе-
ните в годините усилия. 

Имам намерение да „превзема“ и 
претворя още едно помещение с пре-
красни тухлени сводове в един арт-
клуб. Идеята ми е да създам място, 
където активни и артистични хора да 
се събират, обсъждат, черпят идеи и 
вдъхновения.

– Каква е Вашата дефиниция за 
професията „интериорен дизай-
нер“? Как бихте я описали на млади-
те хора, които искат да се развиват в 
тази насока? 

– Едва ли моето мнение ще бъде 
меродавно за всички, аз по-скоро ще 
опиша нещата от своята гледна точ-

ка: дизайнерът е онзи човек, който 
съумява едновременно да е психолог 
и творец. Психолог, защото трябва да 
уловиш и най-фините мечтания на чо-
века отсреща, да съумееш по мярка да 
му „ушиеш“ интериора, да е неговият 
конкретен, да е подчинен на потребно-
стите му. Дизайнерът трябва да умее 
да чува желанията на клиента, да бъде 
търпелив, защото това е изключително 
прецизна професия – не можеш да си 
позволиш да бъдеш нетърпелив, тряб-
ва да имаш достатъчно време, за да 
чуеш искането на клиента, да обсъж-
дате идеите, да подпомогнеш избора..., 
да бъдеш деликатен. Творецът в мен се 
проявява все по-често чрез интерио-
рите, за съжаление финото изкуство 
съм оставила за сега на заден план, но 
силно се надявам в новото студио да 
започна да творя повече и по-активно. 

– Много дизайнери залагат на из-
точните течения и подчиняват офор-
мянето на пространствата на фън-
шуй и др. Какво е Вашето виждане?

– Да, като съвременен човек чета 
и съм запозната с доста от течения-
та и различни философии при инте-
риорния дизайн. Пространството, 
където живеем и работим е сцената, 
на която протича нашия живот, това 
е мястото, което отразява нас самите 
и нашата същност, за това е важно 
нашите дом и работно място да бъдат 
уютни и функционални, да се чувст-
ваме добре там, където прекарваме 
времето си. Хубаво е да не се влияем 
непременно и до крайност от модни 
течения, а да залагаме по-често на въ-
трешния глас и усещане. 

Аз, като интериорен дизайнер, за-
лагам на интуицията си, старая се да 
опозная човека отсреща и да реагирам 
адекватно на неговите потребности. 
Много често след завършване на про-
екта, след като направя цялостен раз-
бор, установявам, че на подсъзнателно 
ниво и без да го целя, интериорът от-
говаря на всички изисквания за раз-
положение на предмети и мебели по 
фън-шуй, затова смятам, че фън-шуй 
е заложен във всеки от нас.

– Как смятате, госпожо Сурел, из-
куството може ли да бъде посланик 
на мира?

– Да, изкуството няма религия, то 
не е подвластно на времето. Изкуство 
е имало и по време на война, и в мирно 
време, въпреки, че напоследък не мога 
да кажа, че светът е мирен и спокоен и 
аз като всеки човек се вълнувам от съ-
битията, които се случват. Изкуството 
никога не е било повод за война, то е 
израз на човешките емоции. Вярвам, 
че хората се раждат добри и у всеки от 
нас е заложено доброто, всеки от нас 
под една или друга форма е носител 
на изкуството, респективно и на мира 
чрез него. 

– Според Вас коя е най-голямата 
ценност за един творец? 

– Свободата във всичките й изме-
рения! За мен тя е най-голямата цен-
ност, не само за твореца, а и за човека, 
като такъв.

– И за финал – бихте ли сподели-
ли какво сънува един творец, толко-
ва ли са цветни сънищата му, колко-
то и творбите? 

– Аз сънувам онова, което ме въл-
нува. Сънищата се появяват като 
потвърждение на действията ни – 
показват дали сме постъпили добре, 
или някъде сме направили грешка. 
Но, сънищата ми не са винаги цвет-
ни, би било подвеждащо да Ви кажа, 
че са розови и приказни. Аз съм съв-
сем обикновен човек и ежедневието 
ми е по-цветно и по-богато на багри 
от сънищата. 

... Да, това е Надя Сурел! Всичко 
това… и още толкова много! Талан-
тът й проличава навсякъде около 
нея – в студиото, в дома, в стила на 
обличане, в бижутата… Когато си 
с човек като нея, времето се отмер-
ва по различен начин, защото тя е 
толкова харизматична и разказва 
като Шехерезада – цветно и увлека-
телно… просто творец на красиво-
то и доброто!  ◆

Студиото на Надя Сурел


